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กรมส่ งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรวางแผนรับมือฝนทิง้ ช่ วงกลาง
ฤดูฝน ปี 2563

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรวางแผนรับมือฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝน ปี 2563 แนะปลูกพืชอายุสั้น
เก็บเกี่ยวผลผลิตไว และสร้างแหล่งกักเก็บสำรองน้ำเพื่อการเกษตร
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง
การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 โดยในระยะแรกของ
ฤดู ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะยังไม่สม่ำเสมอ และจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมนี้ สำหรับช่วงปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณฝนตกน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้
มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคม
– กันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศ
ไทยตอนบน ประมาณ 1-2 ลูก ส่วนบริเวณภาคใต้นั้นจะมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม 2564 ซึง่
ถึงแม้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมี
ปริมาณของฝนมากกว่า

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรที่จะเพาะปลูกพืชในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนี้ วางแผนกักเก็บสำรองน้ำ
ไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วง หรือปลูกพืชอายุสั้น/พืชผัก เช่น ผักบุ้ง กวางตุ้ง หรือถั่วเขียว เป็นต้น ซึ่งจะใช้
ระยะเวลาเพาะปลูกประมาณ 25-40 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายกรณีขาด
แคลนน้ำในช่วงดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ทำการเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน สร้าง
แหล่งกักเก็บสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วง เพื่อเตรียมพร้อมกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงที่จะมีฝนตกชุก
หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ โดยขอย้ำให้เกษตรกรติดตาม
การคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกพร้อมเชิญชวน
บริโภคในประเทศ
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี
2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ทุเรียน มีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 212,345 ตัน
เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมทั้งสิ้น 995,501 ตัน โดยผลผลิ ตทุกชนิด
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผล และราคาดีจูงใจให้เกษตรกร
บำรุงดูแลรักษาผลผลิตดีขึ้น ขณะนี้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เก็บเกี่ยวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.09
คงเหลือผลไม้ที่ยังไม่เก็บเกี่ยว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563)
โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ มักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้
ราคาเฉลี่ย 3 จังหวัด ทุเรียน แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กิโลกรัม
หมอนทองคละ 90 บาท/กิโลกรัม และชะนีคละ 45 บาท/กิโลกรัม เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/
กิโลกรัม มังคุด แบ่งเป็นมังคุดส่งออก เกรด A 61 บาท/กิโลกรัม เกรด B 50 บาท/กิโลกรัม มังคุดคละ 57
บาท/กิโลกรัม และตกเกรด 25.67 บาท/กิโลกรัม ลองกอง แบ่งเป็น ช่อเกรด A 40 บาท/กิโลกรัม ช่อเกรด
B 32.50 บาท/กิโลกรัม ลองกองคละ 30 บาท/กิโลกรัม
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้จัดกิจกรรม “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด
Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคโควิด-

19 ระบาด โดยเปิดรับพรีออเดอร์สั่งจอง ผลไม้ล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาค
ตะวันออก 3 จังหวัด ของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ดังนี้
ระยอง ได้แก่ สวนลุงอั๋น เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (094)
485-3167, สวนคุณน้อย เลขที่ 35 ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร. (081)
940-4384, สวนธรรมเจริญ เลขที่ 2/5 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. (086)
099-8638, สวนผู้ใหญ่สมควร เลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. (081)
761-9497, สวนคุณประยูร เลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร. (088)
231-8413, สวนพรประเสริฐ เลขที่ 141/3 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โทร.
(092) 295-6651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. (081)
377-3056 และ สวนนิมิต เลขที่ 74/9 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. (094)
484-4175
จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) หมู่ที่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร.
(062) 439-1687, สวนกฤษฎา รูปใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. (089)
982-8467, สวนลูกหมู หมูท่ ี่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร. (089) 5085342, สวนสิงห์ท่าเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. (086) 077-9627,
สวนคุณติ๋ม หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร. (089) 505-5077, สวน
นักรบ หมู่ที่ 3 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทร. (065) 923-9954, สวนผู้ใหญ่บอม
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. (087) 446-3388, สวนพรรณมนี หมู่ที่ 6 ตำบลวัง
โตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทร. (089) 508-5342, สวนชญานิศ สุคนธจร หมู่ที่ 1 ตำบลฉมัน
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร. (092) 436-6641 และ P.J Fruit ผลไม้ตดิ Q หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร. (084) 117-5352
ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง โทร. (099) 619-2321, สวน
รังสิมา ศรีนาราง โทร. (062) 559-9363, สวนบัณฑิต กุลพฤกษ์ โทร. (089) 098-6075,
สวนชัชฏาวรรณ์ โชติช่วง โทร. (084) 543-4243, สวนดารารัตน์ นิยมรัตนา โทร. (086) 464-2214,
สวนเฉลิมพล ทัศมากร ทุเรียนเกาะช้าง จังหวัดตราด โทร. (086) 022-6346 และ สวนจักรพรรดิ บรรจง
โทร. (086) 345-8461
“กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้ง Smart Farmer และ Young
Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Thailand postmart ของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาคตะวันออกในช่วง
นี้ตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่รั่วไหล และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับ” รองอธิบดีกล่าว

เกษตรกรตำบลวังบัว น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ปรับพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกดอกกระเจียว แซม
ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลยืนต้น เลี้ยงเป็ดเนื้อขายพันธุ์ มีรายได้ทุกวัน เกษตรจังหวัดลงพื้นที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
พร้อมส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ที่สวนดอกกระเจียวจันทา ตั้งอยู่เลขที่ 449 หมู่ที่ 7 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นาย
สยามและนางกัญฐญา จันทา (สามีภรรยา) หันหลังให้จากการขายแรงงานต่างแดนมุ่งสู่บ้านเกิด ใช้พื้นที่เพียง
2 ไร่สร้างรายได้รายวัน ด้วยการปลูกดอกกระเจียวสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง แซมปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลยืนต้น
เลี้ยงเป็ดเนื้อขายพันธุ์

โดยเริ่มต้นจากการหาความรู้ดูจากยูทูป และขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เกษตร
อำเภอคลองขลุง และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เพราะเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ยังมี
คนปลูกน้อยอยู่และเป็นพืชที่ปลูกง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมี เพียงใส่ปุ๋ยคอกให้น้ำเพียงพอ ใช้ระยะเวลาประมาณ
3 เดือน ดอกกระเจียวจะเริ่มออกดอก สามารถเก็บขายได้ทันที เมื่อได้ความรู้จนมั่นใจว่า ผลผลิตที่ออกมามี
ตลาดรองรับอย่างแน่นอน
จึงได้ซื้อพันธุ์ดอกกระเจียวลงมือปลูก เริ่มแรกๆยังไม่มีคนยอมรับ ด้วยความไม่ย่อท้อขยายพันธุ์ปลูกเรื่อยมาจน
ได้ 1 ปี มีดอกให้เก็บขายทุกวัน ในกิโลกรัมละ 70 บาท เฉลี่ยแล้ว มีรายได้จากการขายดอกกระเจียววันละ
400 บาท พ่อแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ดอกกระเจียวจะออกดอกทุกวัน ผู้บริโภคนิยมนำดอกกระเจียว
มาปรุงอาหารประเภท ผัด ลวกจิ้ม แกงส้ม ชุบแป้งทอด หรือรับประทานสด เป็นต้น นอกจากขายดอกแล้วยัง
ขายพันธุ์ มีรายได้เพิ่มอีกด้วย
สำหรับภายในแปลงดอกกระเจียว ปลูกพืชผักสวนครัวแซมระหว่างร่องไว้กินเองได้ทุกวัน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ไม่ต้องสิ้นเปลืองมีเงินเหลือเก็บ ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้น เมื่อโตเต็มวัยสามารถเก็บผลผลิต
ขายได้เช่นกัน ที่สำคัญจะช่วยบังแสงแดดให้ร่มเงาแทนสแลนที่จะหมดสภาพไป
ในส่วนของเป็ดเนื้อเลี้ยงไว้ เพื่อขยายพันธุ์ขาย เป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับภาคครัวเรือนอีกช่องทางหนึ่ง
อาหารของเป็ดส่วนหนึ่งได้จากใบดอกกระเจียวสับให้เป็นชิ้น แล้วให้เป็ดกินลดรายจ่ายลงไปได้อีกด้วย
ด้านนายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายปรารถ คันธวัน เกษตรอำเภอคลองขลุง นายถวิล สีวัง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช) และนายวุฒิชัย ดีแป้น ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเพิ่มเติม พร้อมส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งทำแล้วมีรายได้ทุกวัน

